Helsingin Filmi- ja
Videokuvaajat ry
Postiosoite:
Dagmarinkatu 12 B 21
00100 Helsinki

Jäsenkirje 3/2020

Puheenjohtaja

Esko T. Rautanen, puh. 040 750 0654
esko.rautanen@yahoo.fi
Varapuheenjohtaja
Jyry Louhisto, puh. 040 543 1099
jyry.louhisto@kolumbus.fi
Sihteeri ja
Pentti Kemppinen, puh. 040 555 4951
varainhoitaja
pentti.kemppinen@kolumbus.fi
Jäsen
Markku Mertala, puh. 040 847 3391
mertalamarkku@gmail.com
Jäsen
Paavo Tammi, puh. 041 510 1522
paavo.tammi@gmail.com
Yhdistyksen verkkosivut (katso myös kääntöpuoli)
http://www.fvl.fi/jasenyhdistykset/helsinki
26.2.2020

Maaliskuun kuukausikokous
Maaliskuun kuukausikokous pidetään tiistaina maaliskuun 17. päivänä 2020 alkaen klo 18:00
keskustakirjasto Oodissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Kokoonnumme
Ryhmätilaan 8 toisessa kerroksessa. Tarjoilu hoituu perinteiseen tapaan.
Kuukausikokouksen ohjelma
Aloitamme ohjelman vuosikokouksella, johon tämä jäsenkirje on kokouskutsu ja jonka asialista on
seuraava:
‐ valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
‐ valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
‐ esitellään hallituksen edellisen vuoden toimintakertomus,
‐ esitellään tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto,
‐ päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä
‐ käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kokoukselle esittämät asiat.
Kuten helmikuun kokouksessa kuulimme, Keuruun elokuvaajaseuran pitkäaikainen puheenjohtaja
Kyösti Tolppanen on kuollut. Vietämme hiljaisen hetken hänen muistolleen ja katselemme hänen
pitkän elokuvansa Kadonnut sävel.
Omat otoksemme ovat tietysti myös tervetulleita katsottaviksi ja keskusteltaviksi.
Ehdotuksia kuukausikokouksien ja muuksi ohjelmaksi otetaan mielellään vastaan.

Muuta mukavaa
Huhtikuun kuukausikokous pidetään tiistaina 21.4. alkaen kello 18:00. Kokouspaikka on sama, Oodin
Ryhmätila 8.
Saattaapa olla, että kevään kuluessa tehdään vielä jokin tutustumiskäyntikin. Selvitellään asiaa!
Filmi- ja Videokuvaajien liiton vuoden 2020 SM-kilpailut pidetään Lahdessa. Kilpailuun voivat
osallistua kaikki suomalaiset elokuvauksen harrastajat. Tänä vuonna järjestäjinä toimivat Lahden
Videokuvaajat ry sekä Helsingin Filmi- ja Videokuvaajat ry. Yhdistyksemme järjestää elokuvien
vastaanoton ja tuomaroinnin. Toimita elokuvasi mieluiten WeTransfer-siirrolla Eskolle viimeistään
Jatkuu kääntöpuolella 

16.3.2020. Lisäohjeita ja ilmoittautumislomake on osoitteessa https://www.fvl.fi/filmija_videokuvaajien_liitto/kilpailutoiminta/sm-2020-lahti/
SM-kilpailun palkittujen ja osin muidenkin elokuvien esityspaikka on elokuvateatteri Kino Iiris,
Saimaankatu 12, 15140 Lahti ja aika lauantai 18.4.2020 klo 10.00 alkaen.
UNICA 2020 pidetään Birminghamissa Englannissa 8.–15.8.2020. Lisätietoa linkistä
https://unica2020.uk/?lang=en
Vieressä Oodin
sijaintikartta.

Yhdistyksen
verkkosivuille pääset
myös alla olevalla
QR-koodilla.

Toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi maaliskuun kuukausikokoukseen!
Esko

